BESLUITENLIJST COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN – OPENBAAR

Onder voorbehoud van goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen in volgende zitting

Zitting van woensdag 02 juni 2021
Aanwezig:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester
Rik Soens: Voorzitter-Eerste schepen voor 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Rik Soens, Jo Neirynck, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet, Joost Kerkhove: Schepenen
Guido De Langhe: Algemeen directeur
Afwezig/verontschuldigd:
Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester afwezig voor 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133
Jo Neirynck: Schepen afwezig voor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, B1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

De vergadering vangt aan om 10.15 uur.
GOEDKEUREN PROCES-VERBAAL
De notulen van de vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd.

FINANCIEN
Financiën
1.
administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Het College: goedgekeurd.
2.
Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Het College: goedgekeurd.
3.

Aanvraag financiële ondersteuning voor aankoop nieuwe /ziekenwagen afdeling Rode KruisWaregem-Anzegem (GR 6/07/21)
De afdeling Rode Kruis-Waregem-Anzegem vraagt aan het college financiële ondersteuning voor de
aankoop van een nieuwe ziekenwagen.
Het College: goedgekeurd voor financiële ondersteuning tbv 50.000 euro.
4.
goedkeuren uitbetaling investeringstoelage 2021 kerkfabriek H Margareta
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage 2021 aan de kerkfabriek H
Margareta goed te keuren op basis van de voorgelegde verantwoording.
Het College: goedgekeurd.
5.
Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - mei 2021
Het kohier betalend parkeren mei 2021 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het College: vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
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AANKOOPDIENST
Aankoopdienst
6.
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget DB
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Het College: goedgekeurd.
7.

Aankoop muziekinstrumenten en toebehoren voor de Stedelijke Kunstacademie 2021 - gunning
DB
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning betreffende de aankoop van
muziekinstrumenten voor de stedelijke kunstacademie goed.
Het College: goedgekeurd volgens aankoopvoorstel.
8.
Aankoop schoolboeken en verbruiksmateriaal stedelijke basisschool Guido Gezelle DB
Het college keurt de aankoop van schoolboeken en verbruiksmateriaal voor de stedelijke basisschool Guido
Gezelle goed.
Het College: goedgekeurd volgens aankoopvoorstel.
PATRIMONIUM
Patrimonium
9.
Aanvraag standplaats foodtruck voor verkoop van hamburgers en pasta thv marktplein Waregem
De aanvraag om een standplaats voor de verkoop van hamburgers en pasta in te nemen thv het marktplein
te Waregem wordt voorgelegd.
Het College: niet goedgekeurd.
10. Vestigen erfdienstbaarheid van ondergrondse inname thv Zuiderlaan 44, 8790 Waregem
Het vestigen van een erfdienstbaarheid van ondergrondse inname thv de Zuiderlaan 44 te Waregem wordt
voorgelegd.
Het College: alle kosten ten laste van de stad.
11. Huurovereenkomst dienstencentrum Gaverke - opzeg
De aanvraag van Ten Anker vzw om de huurovereenkomst voor de huur van het dienstencentrum Gaverke
stop te zetten wordt voorgelegd.
Het College: goedgekeurd. Huurovereenkomst wordt opgezegd per 31/07/2021.
12. Aanvraag terras voor broodjeszaak Panos - hernemen punt CBS 19/05/21
De aanvraag voor een tijdelijk terras t.h.v. broodjeszaak Panos wordt voorgelegd.
Het College: niet goedgekeurd.
PERSONEEL
Personeel
13. technisch personeel: aanvraag ontslag
Technisch personeel: medewerker vraagt ontslag
Het College: goedgekeurd.
14. Administratief personeel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het administratief personeel dient zijn ontslag in om met rustpensioen te kunnen
gaan
Het College: goedgekeurd.
16. Vacantverklaring functie van chauffeur/ invulling door interne personeelsmobiliteit
Vacantverklaring functie van chauffeur: voorstel tot invullen functie door interne personeelsmobiliteit.
Het College: goedgekeurd.
17. Opstarten selectieprocedure medewerker onderhoud (E1-E3) en aanleg werfreserve
Organiseren van een selectieprocedure voor medewerker onderhoud met oog op de aanleg van een
werfreserve voor toekomstige vacante functies
Het College: goedgekeurd.
18. Tijdelijke aanstelling medewerker onderhoud SBS Torenhof
Tijdelijke aanstelling om afwezigheid wegens ziekte op te vangen
Het College: goedgekeurd.
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19. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs
(stedelijke kunstacademie)
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
B1
Telewerk
Het College: de regeling uit het arbeidsreglement m.b.t. het telewerk wordt terug toegepast vanaf
1 juli 2021.
Stedelijk Onderwijs
20. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: aanvraag verlof en vervanging
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2020-2021: leerkracht vraagt verlof en wordt vervangen
Het College: goedgekeurd.
SECRETARIAAT
Secretariaat
21. upgrade naar Cobra 4.0 i.k.v. gelinkt notuleren
Vlaanderen legt de verplichting op om tegen 30 juni specifieke informatie uit de besluiten van het bestuur
te ontsluiten op de website volgens bepaalde standaarden. Aankoopvoorstel upgrade notuleringssoftware
Cobra.
Het College: goedgekeurd.
22. cvba Mijn Huis: algemene vergadering 15/06/2021: aanduiden vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van cvba Mijn Huis op dinsdag 15 juni 2021 om
19.30u.
Het College: goedgekeurd. Burgemeester geeft volmacht aan RIk Soens.
23.

Gemeentelijke Holding nv in vereffening: algemene vergadering op 30 juni 2021: aanduiden
vertegenwoordiger
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering op 30 juni 2021 via videoconferentie.
Het College: goedgekeurd. Blanco volmacht wordt gegeven.
25. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd:
- Helpt Elkander: raad van bestuur 08/05/2021
- WVI: raad van bestuur 05/05/2021
- Leiedal: raad van bestuur 12/05/2021
Het College: kennisname.
BURGERZAKEN
Bevolking
26. Ambtshalve schrappingen
Burgers die verhuisd zijn zonder aangifte te doen van hun nieuw adres, worden van ambtswege geschrapt
uit het bevolkingsregister
Het College: goedgekeurd.
Burgerlijke stand
27. Huwelijken en jubilea - week 23
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Het College: goedgekeurd.
OMGEVING
Ontwikkeling
29. Huisnummers bouwdossiers mei 2021
Toekenning en schrapping huisnummers bouwdossiers mei 2021
Het College: vastgesteld.
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30. Attest tot grondverkoop: Van Quickelberghe Anthony (V/3032/1)
Afleveren van een attest tot grondverkoop van een verkaveling
Het College: goedgekeurd. De verkavelaar wordt gemachtigd om al de kavels uit de verkaveling te koop te
stellen en te verkopen.
Wonen
33. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister
Er worden 3 woningen in het leegstandsregister opgenomen.
Het College: goedgekeurd. Woningen worden opgenomen in leegstandsregister.
34. Ter kennisgeving: stand van zaken traject één woonmaatschappij
Kennisname van een schrijven van de sociale huisvestingsmaatschappijen Mij Huis en Helpt Elkander
inzake realisatie van één woonmaatschappij.
Het College: kennisname.
Vergunningen
35. Omgevingsvergunning: VANNESTE Powell (V/3038/2)
Aanvraag van VANNESTE Powell tot het verkavelen van perceel in 1 lot voor rijwoning te Desselgem-Dries
141, Ijzerland zn te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel
390W.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
36. Omgevingsvergunning: DELESIE Patrick (V/3037/2)
Aanvraag van DELESIE Patrick tot het opsplitsen van perceel in 1 lot voor open bebouwing te
Schoendalestraat 139 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel
190A2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
37. Omgevingsvergunning: AVQ Landmeter Expert bvba (V/994/4)
Aanvraag van AVQ Landmeter Expert bvba tot het bijstellen van verkaveling 994/3 te Gentseweg 174,
Gentseweg 176, Poelstraat 17 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B,
perceel 108P2, 109F, 109G, 109H, 109K, 118D.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
38. Omgevingsvergunning: VANDESTEENE Anja (OMV/2021/00151)
Aanvraag van VANDESTEENE Anja tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te
Ingooigemstraat 73 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel
921R.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
39. Omgevingsvergunning: DE MEYER Eddy (OMV/2020/00529)
Aanvraag van DE MEYER Eddy tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + regulariseren
bijgebouwen te Schoendalestraat 153 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling,
sectie B, perceel 193L.
Het College: goedgekeurd.
40. Omgevingsvergunning: Feys-Viaene bvba (OMV/2021/00053)
Aanvraag van Feys-Viaene bvba tot het bouwen van halfopen woning te Kruishoutemseweg 169 te 8790
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 885A, 885B.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
41. Omgevingsvergunning: NELLEN Nick - MEULEBROUCK Annelies (OMV/2021/00145)
Aanvraag van NELLEN Nick - MEULEBROUCK Annelies tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande
woning te Brabantstraat 122 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F,
perceel 1077M2.
Het College: goedgekeurd.
42. Omgevingsvergunning: AHALLI Jamel (OMV/2021/00114)
Aanvraag van AHALLI Jamel tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Muizelstraat 23 te
8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 376F2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
43. Omgevingsvergunning: TURF Peter - CLAERHOUT Stien (OMV/2021/00140)
Aanvraag van TURF Peter - CLAERHOUT Stien tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te
Tapuitstraat 221 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie B, perceel
129Y.
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Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
44. Omgevingsvergunning: CALLENS Mariska (OMV/2021/00125)
Aanvraag van CALLENS Mariska tot het wijzigen van functie: van handel naar horeca te Processiestraat 9 te
8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 712D3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
45. Omgevingsvergunning: MEIRSCHAERT Nicolas (OMV/2021/00123)
Aanvraag van MEIRSCHAERT Nicolas tot het wijzigen van voortuin te Franklin Rooseveltlaan 53 te 8790
Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 576X3.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
46. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2021/00097)
Aanvraag van Stad Waregem tot het groeninrichting park De Mote te Liebaardstraat 34 te 8792 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 83K, 83L, 84A.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
47. Omgevingsvergunning: STEELAND Jan (OMV/2021/00126)
Aanvraag van STEELAND Jan tot het plaatsen van carport te Reinareweg 9 te 8791 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 375X5.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
48. Omgevingsvergunning: VERCRUYSSE Simon - VANLANCKER Hanna (OMV/2021/00170)
Aanvraag van VERCRUYSSE Simon - VANLANCKER Hanna tot het bouwen van carport te Harelbekestraat 49
te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 83E3.
Het College: goedgekeurd.
49. Omgevingsvergunning: Initio Flanders bv (OMV/2021/00139)
Aanvraag van Initio Flanders bv tot het verbouwen en uitbreiden van twee bestaande woningen te
Kortrijkseweg 65, Kortrijkseweg 67 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling,
sectie A, perceel 62R, 62S2, 62Y2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
50. Omgevingsvergunning: SEYNAEVE Roel (OMV/2021/00166)
Aanvraag van SEYNAEVE Roel tot het bouwen van tuinhuis te Ververijstraat 21A te 8790 Waregem, perceel
gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie A, perceel 11S4.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
51. Omgevingsvergunning: VANHOUTTE Wouter (OMV/2021/00134)
Aanvraag van VANHOUTTE Wouter tot het bouwen van tuinhuis te Kleine Heerweg 60 te 8791 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 209A3.
Het College: goedgekeurd.
52. Omgevingsvergunning: ALLEGAERT Barbara (OMV/2021/00085)
Aanvraag van ALLEGAERT Barbara tot het aanleggen van verharding te Opstalstraat 18 te 8792 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 331V2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
53. Omgevingsvergunning: HCP bvba (OMV/2020/00539)
Aanvraag van HCP bvba tot het bouwen van 10 schakelwoningen na slopen bestaande bebouwing te Grote
Heerweg 307 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 60A3,
60B3, 60H3, 60Y2.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
54. Omgevingsvergunning: DEJAGERE Thomas (OMV/2021/00045)
Aanvraag van DEJAGERE Thomas tot het bouwen van carport + bijgebouw te Spei 75 te 8790 Waregem,
perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 300N3.
Het College: goedgekeurd.
55. Omgevingsvergunning: Youbuild nv (OMV/2021/00002)
Aanvraag van Youbuild nv tot groothandel in bouwmaterialen (klasse 2) en het plaatsen van publiciteit te
Kabeljauwstraat 28-30 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de Afdeling, sectie B,
perceel 650E6, 650G6, 650H6.
Het College: goedgekeurd met bijzondere voorwaarden.
56. Omgevingsvergunning: BALCAEN Simon - BOUCKAERT Margaux (OMV/2021/00118 - 2464N1)
Aanvraag van BALCAEN Simon - BOUCKAERT Margaux tot het verbouwen van bestaande woning +
warmtepomp te Galgestraat 70 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling , sectie
B, perceel 158/02W.
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Het College: goedgekeurd.
57. Omgevingsvergunning: Rogiers- Vanpoucke nv (1852N1)
Aanvraag van Rogiers- Vanpoucke nv tot de verandering van de ingedeelde ingedeelde activiteiten te Henri
Lebbestraat 150, 152 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel
1219P, 1222M, 1222N, 1228T, 1228V, 1229L2, 1229Y2, 1231H2, 1231K2.
Het College: goedgekeurd.
58. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Bertolozzi David – Kint An
Het beroep ingesteld door het departement Omgeving, tegen de omgevingsvergunning van het
schepencollege dd. 25 november 2020 afgeleverd aan Bertolozzi David – Kint An voor het wijzigen van
reliëf, perceel gelegen te Vichtseweg 54 te 8790 Waregem, werd door de deputatie op 20 mei 2021
ontvankelijk en gegrond verklaard. De aanvraag wordt aldus geweigerd.
Het College: kennisname. Beslissing van het college van 25/11/2020 wordt ingetrokken.
59. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 4 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Het College: kennisname.
60. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 3 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Het College: kennisname.
Milieu
61. Beslissing klasse 2 feestvuurwerk: AVA papierwaren NV (1253/f/2)
aanvraag van AVA papierwaren NV voor vergunning opslag feestvuurwerk voor de vestiging Gentseweg 520
te 8793 Waregem
Het College: goedgekeurd voor periode van 20 jaar, mits naleven van voorwaarden.
PUBLIEK DOMEIN
Publiek domein
62. Uitsturen save the date - Toelichting groenplan
Voorlegging om een save the date uit te sturen voor de toelichting van het groenplan Waregem
Het College: goedgekeurd.
63. Omgevingswerken fase 3, Domein Casier: vrijgave resterende borg
vrijgave van resterende borg voor het project 'omgevingswerken fase 3, Domein Casier
Het College: goedgekeurd tot vrijgave van resterende borg.
64.

Raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021: verbinding
Pontstraat - Trakel - Goedkeuring Voorontwerp
Binnen de raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021 werd de opdracht
om de verbinding Pontstraat - Trakel te vernieuwen. Het voorontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd
Het College: goedgekeurd. Opdracht wordt gegeven tot opmaak van het ontwerp.
65. Verkaveling Rode Poortstraat: goedkeuren PV definitieve oplevering
Aan het college wordt gevraagd het PV definitieve oplevering goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
66. Aanleg plein tussen Zuiderlaan en Regenboogstadion: goedkeuren offerte SOP-TV
Goedkeuren gunning - aanleg plein tussen Zuiderlaan en Regenboogstadion
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan Group Van Vooren.
67.

R35 Waregem: Doortocht gecombineerd met schoolomgeving Westerlaan-Noorderlaan: VS 23
(eindstaat)
goedkeuren eindstaat voor de opdracht R35 Waregem: Doortocht gecombineerd met schoolomgeving
Westerlaan-Noorderlaan
Het College: goedgekeurd.
68. Studieopdracht voor de herinrichting Westerlaan-Noorderlaan: goedkeuren ereloonstaat
goedkeuren ereloonstaat 'herinrichting Westerlaan-Noorderlaan
Het College: goedgekeurd.
69. Studieopdracht voor de herinrichting Westerlaan-Noorderlaan: goedkeuren ereloonstaat
Het College: goedgekeurd.
College van burgemeester en schepenen woensdag 02 juni 2021

6

70. Nutsleidingen: Eurofiber: aanvraag vergunning
Goedkeuren aanvraag vergunning Eurofiber
Het College: goedgekeurd.
71. Nutsleidingen: Proximus: aanvraag vergunning
goedkeuren aanvraag vergunning Proximus
Het College: goedgekeurd.
72. Nutsleidingen: De Watergroep: netvernieuwing Jan Borluutstraat
netvernieuwing van de Watergroep in de Jan Borluutstraat
Het College: goedgekeurd.
VERKEER
Verkeer
73.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van circus Pepino op de parking van het
Jeugdcentrum van maandag 28 juni 2021 tot en met maandag 5 juli 2021
Van maandag 28 juni 2021 tot en met maandag 5 juli 2021 zal circus Pepino zich opstellen op de parking
van het Jeugdcentrum. Men vraagt parkeerverbod op de parking van het Jeugdcentrum.
Het College: goedgekeurd.
74.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de wielerwedstrijd KS Wiel in Wiel Vichte
voor juniores op zondag 4 juli 2021
Op zondag 4 juli 2021 zal een wielerwedstrijd (Wiel in Wiel Vichte) plaatsvinden voor juniores. Om een
goed verloop van deze wielerwedstrijd mogelijk te maken zullen er enkele verkeersmaatregelen van
kracht zijn gedurende deze wedstrijd.
Het College: goedgekeurd.
75.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van PreCongé van vrijdag 25 juni 2021 tot en
met zondag 27 juni 2021
Van vrijdag 25 juni 2021 tot en met zondag 27 juni 2021 gaat PreCongé door. Men vraagt om
parkeerverbod in te voeren op de parking naast de tennisvelden in de Zuiderlaan.
Het College: goedgekeurd.
76.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de sportdag voor de Vrije Basisschool
Duizendpluspoot op dinsdag 29 juni 2021.
Op dinsdag 29 juni 2021 van 7.30u. tot 16.00u. zal de sportdag doorgaan. Om de organisatie hiervan
mogelijk te maken vraagt men parkeer- en toegangsverbod in de Remi Baertlaan tussen de Posterijstraat
en huisnummer 16.
Het College: goedgekeurd.
77.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een recreatieve loopwedstrijd tijdens de
Waterhoekfeesten op vrijdag 2 juli 2021
Op vrijdag 2 juli 2021 zal er een loopwedstrijd plaatsvinden naar aanleiding van de Waterhoekfeesten.
Men vraagt toegangsverbod op het parcours van 19.00u. tot 21.30u.
Het College: goedgekeurd.
78.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Ommegangsfeesten in Beveren-Leie van
dinsdag 22 juni 2021 tot en met maandag 28 juni 2021
Van vrijdag 25 juni 2021 tot en met zondag 27 juni 2021 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in
Beveren-Leie. Hierdoor zal er parkeerverbod gelden op 3 parkeerstroken van de parking voor de kerk van
Beveren-Leie en op 6 parkeerplaatsen in de Kerkdreef gedurende deze periode.
Het College: goedgekeurd.
79.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Desselgem Ommegang van zondag 27 juni
2019 tot en met zondag 4 juli 2021
Van zondag 27 juni 2021 tot en met zondag 4 juli 2021 zullen de Ommegangsfeesten plaatsvinden in
Desselgem. Hierdoor zal er parkeerverbod gelden op de parking van het kerkplein van Desselgem en in de
Nieuwstraat van huisnummer 2 tot huisnummer 9, dit gedurende deze periode.
Het College: goedgekeurd.
80.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van een vinkenzetting tijdens de
Waterhoekfeesten op vrijdag 2 juli 2021
Op vrijdag 2 juli 2021 zal een vinkenzetting plaatsvinden tijdens de Waterhoekfeesten. Men vraagt
toegangsverbod in de Waterstraat tussen de Wetstraat en huisnummer 126A van 7.30u. tot 10.00u.
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Het College: goedgekeurd.
81. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het BK wielrennen op zondag 20 juni 2021
Op zondag 20 juni zal het BK wielrennen in Waregem doorgaan. Heel wat straten worden afgesloten voor
alle verkeer. Daarnaast zijn er ruime zones parkeerverbod voor de organisatie van deze wielerwedstrijd.
Het College: goedgekeurd.
82. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Het College: goedgekeurd.
83. Bushalte Noorderlaan - pop-up project
Een student master interieurarchitectuur wil het bushok en de zitbanken aan het station tijdelijk
opwaarderen als project voor zijn studie.
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
84.

Vrachtwagensluis Posterijstraat en Aloïse Biebuyckstraat - Goedkeuren proces-verbaal van
voorlopige oplevering
Vrachtwagensluis Posterijstraat en Aloïse Biebuyckstraat - Goedkeuren proces-verbaal van voorlopige
oplevering
Het College: goedgekeurd. Proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt ondertekend.
85. Subsidiemogelijkheden mobiliteit
Bespreken wat de mogelijkheden zijn om subsidies te ontvangen voor mobiliteitsdossiers in de komende
jaren.
Het College: plan van aanpak goedgekeurd.
GEBOUWEN
Gebouwen
86. Diverse sites stad/OCMW, schilderwerken: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Het College: offerten geopend.
87. Stadhuis, raadzaal, folies: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: goedgekeurd. Versie 4 wordt gekozen.
88. Stadhuis, dienst publieke relaties, zonwering: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan Demaeght.
89.

Sint-Martinuskerk Desselgem, interieurrestauratie, Fase 1/Schilderwerken binnenbepleistering:
voorstel goedkeuren volledige borgvrijgave
Er wordt gevraagd om de volledige borgtocht vrij te geven.
Het College: goedgekeurd tot vrijgave resterende borgstelling.
90.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, vernieuwen koepels: voorstel goedkeuren aan te
schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst met aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Het College: goedgekeurd. Toevoegen Skyluxe Roeselare aan de lijst.
91. CC De Schakel, nieuw organigram: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: werd besproken.
92.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer: voorstel goedkeuren
aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
93.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 2/nieuwe vloerbekleding: voorstel goedkeuren
aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
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94.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 6/Herstofferen stoelen: voorstel goedkeuren aan
te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
95.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 7/Elektriciteitswerken: voorstel goedkeuren aan
te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Het College: goedgekeurd.
96. Pandcomplex, hernieuwbouw, betegeling: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: akkoord tot betegeling met keramische tegel.
97. Pandcomplex, hernieuwbouw, verlichting luifels: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: overstappen naar 1 LED lijn op kop van de luifel.
98. Pandcomplex, hernieuwbouw, uitbreiding MOM: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: goedgekeurd tot uitbreiding MOM.
99. Site De Raedt, gebruik Waregem Koerse: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: goedgekeurd.
100. HS cabines, inschakelingen bij stroomuitval: inname standpunt
Er wordt gevraagd om een standpunt in te nemen.
Het College: goedgekeurd. Prijs vragen aan drie firma's met wachtdienst om dit op te lossen.
101. Openluchtcentrum Sint-Eloois-Vijve, vernieuwen stookplaats: voorstel goedkeuren
vorderingsstaat 03, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om vorderingsstaat 03, tevens eindstaat, goed te keuren voor deze opdracht.
Het College: goedgekeurd.
CULTUUR
Cultuur
102. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Het College: goedgekeurd.
103. Uitpas - tijdelijk omruilvoordeel op Home made markt
Voor Home Made Markt op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni – tijdens PreCongé - stellen we voor een
tijdelijk omruilvoordeel aan te bieden.
Het College: goedgekeurd.
104. Huur koetshuis (2023) DB
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 12 april 2023 tot 25 april 2023.
Het College: goedgekeurd.
Ontmoetingscentra
105. Opendeurweekend kunstacademie - gebruik infrastructuur
Stedelijke kunstacademie wenst gebruik te maken van enkele oc's voor hun gespreide opendeurdag op
25/26 juni
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst externe veiligheid.
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PUBLIEKE RELATIES
Toerisme-Feestelijkheden
106. Kermis Pandjes en Batjes
Voorstel dienst tot het organiseren van de kermis Pandjes en Batjes cfr. de geldende maatregelen.
Het College: goedgekeurd cfr. voorstel dienst en onder voorbehoud van definitieve maatregelen uit
kermis/marktprotocol.
Opdracht ludieke coronabrigade toegewezen aan Lappie Lapstok.
107. We z'n weg
Voorstel tot deelname aan het televisieprogramma 'We z'n weg' met een bekende West-Vlaming.
Het College: niet goedgekeurd.
108. Kampioenschap Groot Waregem Vimibel
Kampioenschap Groot Waregem Vimibel ze vragen geschenken en aanwezigheid van het college.
Het College: goedgekeurd. Delegatie van college zal aanwezig zijn.
109. Sportdag lager
Sportdag lager door GVB Duizendpluspoot
Het College: goedgekeurd. Politieverordening op te maken.
110. Braadfeest Unizo
Braadfeest Unizo gaat niet door op 27 juni, ze wensen de datum te verplaatsen naar 22 augustus.
Het College: goedgekeurd.
111. Dag van de buren 2021
Officiële datum van dag van de buren ter kennisname
Het College: goedgekeurd.
112. Waregem Koerse Music 2021
Waregem Koerse Music op zaterdag 28/08 en maandag 30/08 in Park Baron Casier.
Het College: werd besproken. Niet zittend en geen bediening aan tafels voorkeur van de stad.
113. Steun organisatie EK-events
Steun organisatie EK-events Waregem Expo
Het College: niet goedgekeurd.
114. Aanvraag voor uitbreiding terras Desselgem op BK
Aanvraag F.V. 't Gemeentehuis Desselgem voor uitbreiding terras op de dag van het BK Wielrennen op 20
juni.
Het College: goedgekeurd cfr. advies diensten en BK.
Politieverordening op te maken.
115. Muziekvergunning: Hesp aan 't spit door Chiro Centrum
Chiro Waregem Centrum organiseert eetgelegenheid 'hesp aan 't spit' met een muziekband
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst. Vrijstelling retributie goedgekeurd.
Muziekvergunning max. 85dB tot 18.30u.
116. Muziekvergunning: Waterhoekfeesten 2021
Waterhoekfeesten light editie met vinkenzetting, freezeloop, mountainbike tocht, etc..
Het College: uitgesteld.
117. Muziekvergunning: Closet Sale
Closet Sale door jeugdhuis Jakkedoe
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
Muziekvergunning max. 85dB tot 17.30u.
118. Muziekvergunning: The Sharks cup
The Sharks cup, minivoetbaltornooi aan het jeugdcentrum
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
Muziekvergunning max. 85dB tot 20.00u.
119. Muziekvergunning: EK matchen Rode Duivels JH Jakkedoe
EK matchen van de Rode Duivels uitzenden op het terras aan jeugdhuis Jakkedoe
Het College: goedgekeurd cfr. advies dienst.
Muziekvergunning max. 95dB tot 23.00u op zaterdag 12/06 en maandag 21/06; tot 20.00u. op donderdag
17/06.
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Communicatie
120. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Het College: werd besproken.
121. Ontwerper promocampagne Waregem Koerse Feesten 2021
Aanstellen van de ontwerper, na prijsvraag aan 4 mogelijke communicatiebureaus.
Het College: goedgekeurd. Opdracht toegewezen aan Bluetown.
122. Schrappen maandelijkse persconferentie juni
Voorstel om ook de maandelijkse persconferentie van juni te schrappen door corona.
Het College: goedgekeurd.
Lokale Economie
123. afschaffing wekelijkse marktdag Beveren-Leie
21 juli zouden we de marktdag afschaffen in Beveren-Leie
Het College: goedgekeurd.
Sport
124. Bijvullen kurk kunstgrasveld Racing Waregem
De kurk in het kunstgrasveld Racing Waregem dient dringend te worden bijgevuld.
Het College: goedgekeurd tot bijvullen kurk.
Kost op te nemen in huidig onderhoudscontract en in onderhoudscontracten van de nieuw aan te leggen
kunstgrasvelden.
125. Groepsaankopen Sport Vlaanderen
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van de mogelijkheid tot groepsaankopen via Sport
Vlaanderen voor verschillende thema's.
Het College: kennisname.
126. Sportkompas
Voorstel tot deelname aan Sportkompas, een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het
kiezen van de juiste sport.
Het College: goedgekeurd. Budget te voorzien in EVAP vzw sportbeheer.
WAGSO
127. Tent Dresscode tijdens Batjes & Pandjes
Dresscode (Markt 1) vraagt toestemming om tijdens de Batjes & Pandjes een tent te plaatsen voor de
winkel.
Het College: goedgekeurd.
JEUGD
Jeugd
128. Label Kindvriendelijkheid
De jeugddienst bekeek verder de mogelijkheden voor het behalen van het label kindvriendelijkheid en de
eventuele ondersteuning door bataljong.
Het College: goedgekeurd.
129. Subsidieverdeling jeugdwerk 2021 over 2020
Er werd in samenspraak met de jeugdraad een aangepaste verdeling van de subsidies uitgewerkt omwille
van het corona-werkjaar.
Het College: goedgekeurd. Punt te agenderen op gemeenteraad van juli.
130. Huur sportzaal jeugdcentrum darttoernooi
Aangezien slechts de helft van de zaal beschikbaar is voor het toernooi door de speelpleinwerking wordt
gevraagd aan het CBS een standpunt in te nemen betreffende de kosten voor het gebruik
Het College: goedgekeurd met toepassing van tarief tbv 125 euro.
131. Ter kennisname: Verslag inspraakmoment sportcentrum Sint-Eloois-Vijve
Op 29 mei was er een inspraakmoment voor de aangelanden van de sportsite in Sint-Eloois-Vijve. Er was
toelichting van de plannen en omgevingsaanleg en ruimte voor inspraak of vragen.
Het College: fit-o-meter, kleinschalige speeltoestellen en beweegbank worden goedgekeurd.
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LOKAAL MONDIAAL BELEID
lokaal mondiaal beleid
132. Projectoproep ikv samenwerking geassocieerde Noord-Zuid partners
Projectoproep Wereldhuis ikv samenwerking geassocieerde Noord-Zuid partners OLV Hemelvaart en Keur
Tippi
Het College: goedgekeurd.
133. Kandidaat-partner in het Euro Equus-netwerk
De gemeente Saumur in Frankrijk heeft zich aangemeld om lid te worden van het Euro Equus-netwerk.
Het College: kennisname.
EINDE ZITTING: 12.30 uur
Gedaan in bovenvermelde zitting
Namens het college van burgemeester en schepenen
(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 9 juni 2021

Guido De Langhe
Algemeen directeur
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burgemeester
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